
 

Město Příbram                                                    Pro jednání ZM 

odbor : ekonomický dne : 23.03.2015 

Název bodu jednání: 
[>>> Žádosti o projednání odvolání doručené dne 19.01.2015 a 09.02.2015<<<] 
   
Předkládá:               Rada města Příbram     
 
Zpracoval:               Ing. Venuše Štochlová, vedoucí odboru ekonomického    
   
Projednáno:               v RM dne 02.03.2015, č. usn. 183/2015                 
 
Text usnesení RM: 
I.   b e r e   n a   v ě d o m í  
žádosti o projednání odvolání doručené dne 19.01.2015 a 09.02.2015.   
II.   u k l á d á  
odboru ekonomickému  předložit materiál na jednání ZM dne 23.03.2015. 

 
Napsal:               Alena Kolingerová   
 
Důvodová zpráva: 
Na Městský úřad Příbram byly doručeny dvě žádosti o projednání odvolání a zařazení do programu 
nejbližšího zasedání Rady města Příbram a Zastupitelstva města Příbram. 
Pan Vladimír Ježek, pan Radek Míka, PROFI GRUP CZ a.s. a SKY-KITE s.r.o. žádají o projednání 
postupu tvorby Přílohy č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 ze dne 10. prosince 2012, o stanovení 
míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, loterie a jiné podobné hry. 
 
Odbor ekonomický eviduje dvě žádosti o doplnění adres: 
Příbram IV, Čs. armády 399,   
Příbram VI-Březové Hory, Rožmitálská 261,  
Příbram VI-Březové Hory, K Drkolnovu 248,  
Příbram VII, Politických vězňů 88.  
 
Dle usnesení ZM č. 1378/2010 ze dne 25.01.2010 město Příbram přijímá žádosti o povolení  výherních 
hracích přístrojů na místech, která nejsou uvedena v Příloze č. 1  s tím, že sázkové hry dle § 2 písm. e),g), 
i), l), m) a n) a  loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona o loteriích, jsou 
projednávány 1x ročně v ZM Příbram a na základě jeho rozhodnutí je upravována Příloha č. 1 obecně 
závazné vyhlášky, sběr žádostí probíhá do  30.09.2015.  
 
Zastupitelstvo města Příbram projednalo na svém zasedání dne 15.12.2014 žádosti o zařazení do Přílohy 
č. 1 obecně závazné vyhlášky. Z výše uvedených adres nebyla podána žádost o doplnění adresy Příbram 
VII, Politických vězňů 88 do 30.09.2014 (ani po termínu do 14.12.2014). Zastupitelstvo města Příbram 
vydalo novou Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 ze dne 15. prosince 2014, o stanovení míst, na kterých 
mohou být provozovány výherní hrací přístroje, loterie a jiné podobné hry s účinností od 22.01.2015.  
 
Informace o vyřazení z Přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky: 
Příbram IV, Čs. armády 399, (dne 13.11.2009 OZV 2/2009, dříve adresa Příbram IV, Čs. armády 143) 
Příbram VI-Březové Hory, Rožmitálská 261, (dne 16.12.2010 OZV 8/2010) 
Příbram VI-Březové Hory, K Drkolnovu 248 (dne 16.12.2010 OZV 8/2010) 
Příbram VII, Politických vězňů 88 (dne 20.01.2012 OZV 2/2011) 
Příloha: 
- Žádost ze dne 05.01.2014, která byla doručena dne 09.02.2015 
- Žádost ze dne 15.1.2014, která byla doručena dne 19.01.2015 
- OZV č. 2/2012 ze dne 10.prosince 2012, o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní  
   hrací přístroje, loterie a jiné podobné hry – OZV zrušena dne 22.01.2015 
- OZV č. 1/2014 ze dne 15 prosince 2015, o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní  
   hrací přístroje, loterie a jiné podobné hry – OZV účinná od 22.01.2015 
 
Návrhy na usnesení:  
(>>>Zastupitelstvo města   b e r e   n a   v ě d o m í  
žádosti o projednání odvolání doručené dne 19.01.2015 a 09.02.2015. <<<)   


